
Aan B&W en raadsleden gemeente Albrandswaard 

Rhoon, 10 mei 2022 

Betrekking tot deze 28. 489081 Burger inzake Brief werkzaamheden Van Gogh Allee — Geredigeerd 

Deze post in de in binnen gekomen stukken in de vergadering 9 mei 2022, geweldig toch het 

meedenken van de burgers zij die gevaren in hun wijk dagelijks zien en wel soms de deskundige zijn 

om er meldingen van te maken en er vervolgens het oude recept niets mee gedaan wordt. 

Gisteren gekeken naar de uitzendingen van de raadsvergadering zonder geluid en beelden met 

ronddraaiende cirkeltje voor het opladen op alle kanalen hetzelfde. Ook iets om eens na te laten zien 

net als de stemming lijsten die nooit kloppen. 

Dus de 78 berichten in de binnen gekomen stukken wel of niet gelezen en ook geen op en 

aanmerkingen de beroemde tik met de hamer van de voorzitter een zeer bekend verschijnsel. 

Ook een notitie of een bericht ontbreekt, bij deze nogmaals een en dezelfde waarschuwing die ik 

meer heb geschreven is dat bij elk ongeval op die betreffen bocht Van Gogh Allee/ Karel Appellaan 

elk ongeval wat daar ooit gebeurd stel ik het gehele bestuurlijk orgaan gemeente Albrandswaard 

medeschuldig. 

Op dit moment wordt er de nieuwe bestrating aangelegd en op die plek kunnen nu zonder overig 

straks onnodige kosten de beschermende middelen worden aan gebracht zie de bijlage. 

Graag een fatsoenlijk antwoord hoe het opgelost gaat worden. 

Met vriendelijke groet, 

  (geanonimiseerd)



Aan B&W Gemeente Albrandswaard 

Rhoon, 17 maart 2022 

Per email aan Griffier: griffie@albrandswaard.nl 

Geacht college, 

Nogmaals een verzoek ter beveiliging van de bewoners en hun dieren en het verminderen van de 

snelheid die daar mee ook bereikt wordt. 

Op De hoek Van Gogh Allee/ hoek Karel Applellaan het aan laten brengen van bescherming van de op 

de foto gestelde maatregelen die ook elders in de wijk zijn toegepast waar minder parkeer aankomt. 

De oplevering van de laatst gebouwde woningen komen in het zicht ook de trottoirs zijn al voor een 

deel aangebracht en het laatste deel richting de betreffende hoek moet nog worden aangebracht 

graag uw aandacht hiervoor het gaat nogmaals om veiligheid en beperkt dat de racende auto's over 

het deel van de stoep rijden. 

Graag zo snel mogelijk omdat de werkmensen er nu nog zijn. Heb ook daarover nog contact gehad 

met de uitvoerder op het werk. 

  
VOORBEELD. 

  
HOEK VGA/ KAREL APPELLAAN 

Met vriendelijke groet, 




